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Aanwezig:

Annelie Ingelbrecht, Maxime Vlietinck, Aaron Desmet, Stijn Haers (allen kor),
Maarten Cabooter (SGV)
Goedroen Lamote, Robin Lantsoght (FOS)
Niels Wenmaekers, Neil Couhysder (Chiro)
Loic Winne, Sara De Cock, Stan Mattheeuws (KSA)
Joren Bruynooghe (Oranje)
Stefaan Lagrou, Tibo Rotsaert (Gecoöpteerden)
Luc Aendenboom (Afgevaardigde Sportraad)
Bieke Flama (Jeugdconsulent)
Jan Morbee (Schepen van Jeugd)
Laura Vanneste (Afgevaardigde GBL)

Verontschuldigd:

Magaly Dezutter, Elise Van de Wiele, David Van Geeteruyen, Lien Zutterman,
Philippe Hillemans, Frauke Pauwaert (allen KOR),
Louis Van Hollebeke, Matthias Hillemans (PV) (SGV)
Aumaurie Deneckere (Oranje)
Cedric Vlietinck, Gwijde Rappé (Chiro)
Stijn De Cock, Lotte Devlieger, Wim Goethals (Gecoöpteerden)

Afwezig

Korneel Waeghe, Kristof Praet, Elise Lecluyse, Thierry Coryn (gecoöpteerden)
Jules De Waele (PV) (SGV)
Tom Devolder (PV), Maxime Aneca, Kevin Deknaep, Gauthier Goegebeur (PV) (JC
’t Verzet)
Gaetane Arijs (PV), Kevin Daeninck (PV) (KSA)
Arno Louagie (KLJ)
Alexander Bleyaert, Marlin Van Velzen, Luk Landuyt (PV), Margaux Maes (PV)
(Studentenclub Moeder Patt’n)
Mitch Devinck, Niels Devinck (Jong VLD)
Stijn Flama (Afgevaardigde N-VA)
Mado Pauwels (Afgevaardigde Seniorenraad)
Karolien Schotte (Afgevaardigde Sociale Raad)
Herman De Vriendt (Afgevaardigde Cultuurraad)

1. Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en meldt de verontschuldigingen.

2. Goedkeuring AV verslag dd: 21 mei 2016
Er zijn geen opmerkingen bijgevolg wordt bovengenoemd verslag goedgekeurd.

3. Advies nieuw subsidieregelement jeugdwerkinitiatieven
Er zijn nog 3 kleine wijzigignen aangebracht aan het doorgestuurd regelement, deze worden eerst
overlopen.
Daarna wordt het volledige regelement overlopen. Volgende opmerkingen komen ter sprake:
•
Welke bewijsstukken moeten ingediend worden: staat in het regelement en zal via een
online tool kunnen
•
Verbouwingswerken: deze worden niet opgenomen in het regelement omdat de gemeente
geen verbouwingen moet betalen. Het is de taak van de verhuurder om verbouwingswerken
op zich te nemen. Indien toch iets moet aangepast worden aan de lokalen kan dit betaald
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•

•
•
•
•

worden met werkingssubsidies. Vroeger was er ook veel gesjoemel met valse ticketjes
hierbij.
5 punten voor een hoofdanimator is veel: Scouts vindt dit teveel, Fos gaat ook akkoord dat
dit teveel is. KSA is niet akkoord omdat zij een cultuur hebben dat iedereen veel vorming
volgt. Algemeen vindt iedereen dat een animator de grote meerwaarde is. Iedereen is het
unaniem eens dat 3 punten ipv 5 genoeg zou zijn voor hoofdanimator.
Waarom leden vanaf 5 jaar, niet iedereen mag dit: zou erg zijn om jeugdbewegingen die
wel mogen uit te sluiten. (KSA, FOS, Oranje)
Waarom geen kampen in eigen lokalen: minder kosten tegenover buiten lokalen. Niet eerlijk
als je hier een evengrote subsidie voor zou krijgen.
Vorming individueel aanvragen: om dubbele aanvragen te vermijden en controle te hebben
over wie aanvraagt. Dit telt voor alle betalende vormingen.
Schepen Morbee legt ook nog uit dat er geen subsidies mogen aangevraagd worden via dit
regelement als reeds subsidies verkregen worden van ergens anders (bv sport, cultuur)

De algemene vergadering keurt het nieuwe regelement unaniem goed mits aanpassing van het aantal
punten voor een hoofdanimator van 5 naar 3.

4. Varia
4.1.
•
•

•

•

•

4.2.
•

4.3.

Mededelingen vanuit de Jeugdraad
We zijn op zoek naar nieuwe KOR leden, wie interesse heeft is zeker nu ook al welkom.
Graag respect voor het materiaal, het is moeilijk om sommige vervangstukken te vinden. Graag
ook direct melden als er iets kapot is. Indien er materiaal tekort is, gelieve dit zo snel mogelijk
terug te brengen.
We stellen ons de vraag of er nog strandfuiven georganiseerd moeten worden. We merken dat dit
niet meer echt gedragen wordt door de jeugdbewegingen, maar het zou jammer zijn moest dit
verdwijnen. > De jeugdbewegingen bespreken dit intern maar snappen het probleem zeker. Er
wordt eens gekeken of er geen mensen in de werkgroep willen zodat het meer gedragen wordt en
het werk een stuk lichter en leuker wordt voor iedereen.
Algemeen mogen er ook zeker altijd leiding in de werkgroepen van activiteiten van de jeugdraad
komen. Zo wordt het werk wat verdeeld en maken we er samen iets mooi van. Er wordt afgesproken
om de jeugdbewegingen meer op de hoogte te brengen van werkgroepen en hen hier meer mee te
betrekken.
Praatcafé’s:
o Oktober: Jeugdraad (28 oktober)
o November: KSA
o December: FOS (2 of 3 december)
o Januari:
o Februari: Chiro
o Maart: Jeugdraad (1ste weekend) – SGV (2de weekend)
o April:
o Mei:

Mededelingen vanuit het Jeugdhuis
Jeugdbewegingen kunnen de bar uitbaten indien ze dit wensen

Mededelingen vanuit de Jeugdbewegingen
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4.4.

Ronde tafel

4.5.

Agenda

Curban Festival
Hoodie Night
JIN Carwash
Ghost House
Ghost House Praatcafé
Halloween event
Intrede van de sint
NYE
60 jaar scouts
Belletaxrally

Annelie Ingelbrecht,
Voorzitter.

‘t Verzet
’t Verzet
SGV

Jeugddienst
KSA
SGV

7 – 8 – 9 oktober
8 oktober
9 oktober
28 – 29 – 31 oktober
28 oktober
31 oktober
25 november
31 januari
22 april
23 april

Magaly Dezutter,
Secretaris.

